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Denúncias dos
trabalhadores da SBM

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos se reuniu na segunda-feira, dia 21, com a direção da
empresa SBM, para buscar soluções para algumas reivindicações apresentadas pelos trabalhadores.

FUNÇÕES SEM
RECONHECIMENTO

A empresa informou ao sindi-
cato que está analisando a situa-
ção e será feita uma reestrutura-
ção, porém solicitou um maior pra-
zo e, na próxima reunião, dará uma
posição quanto ao andamento.

HORA DE REFEIÇÃO
O sindicato foi informado que

já  foi cobrado dos gestores a fal-
ta do repouso de uma hora para
refeição e que será feito um le-
vantamento em todo o serviço de
ponto.

A direção da empresa disse ao
sindicato que acordo tem que ser
cumprido e que a uma hora será
cumprida. O sindicato alerta que
se CUMPRA.

BEBEDOURO DO
VESTIÁRIO CENTRAL

Segundo a SBM, será feita uma
avaliação, junto à firma respon-
sável pelos serviços de refrigera-

ção, e retornará com o bebedou-
ro.

ACIARIA ELÉTRICA
A direção da SBM informou

que os trabalhos de melhoria na
Aciaria elétrica já começaram
pela iluminação, que está passan-
do um pente fino e que fará uma
auditoria para checar.  E que tam-
bém será feito um levantamento
interno sobre o relacionamento in-
terpessoal.

O sindicato espera que este
problema seja solucionado o
mais breve possível, clima tenso
atrapalha o desempenho da pro-
dução. Um clima saudável é bom
para todos.

LANCHE
Foi fei to uma análise pela

equipe de nutricionistas e a ava-
liação é de que o lanche se en-
contra dentro dos parâmetros nu-
tr icionais, mas a empresa se
comprometeu em atender as rei-

vindicações na melhoria da qua-
lidade.

HORAS EXTRAS EM
EXCESSO NA EXPEDIÇÃO
A direção da empresa informou

ao sindicato que será feito um ma-
peamento junto ao gestor da área
e um levantamento de toda situa-
ção e será implantada uma rees-
truturação, para que este caso seja
resolvido.

PPP
Será criado um grupo força-

tarefa para a elaboração de Ban-
co de dados para agilizar as en-
tregas dos PPP´S aos trabalha-
dores.

ACORDO DE TURNO
A direção do sindicato e da em-

presa discutirão a renovação do
acordo do turno, que servirá para
as fábricas de Barra Mansa e Re-
sende, na próxima reunião, que
será realizada na primeira quinze-
na de outubro.

Atenção ex-trabalhadores da Fumecarp
Os trabalhadores da Fumecarp, que foram demitidos a partir de 2007  e  possuem ação na

justiça, e os da ativa devem comparecer a audiência no dia 24 de setembro, às 14h30, na 1ªVara
do Trabalho de Volta Redonda (próximo à Beira Rio e a nova sede da Associação dos Aposen-
tados) para acompanhar audiência final do processo. A presença é obrigatória para a finaliza-
ção do processo. Compareçam!
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Saint Gobain

Mais uma conquista
para os trabalhadores

Em reunião realizada no
dia 10, a direção da em-
presa afirmou que a partir
do dia 14 os trabalhado-

RETOCAR CENTER

Além de não cumprir

a lei trabalhista quando

dispensa o trabalhador,

o proprietário da empre-

sa posa de vítima, dei-

xando a família do tra-

balhador passar por pro-

blemas de saúde e neces-

sidade financeira, alegan-

do que não tem como

pagar a indenização.

 O departamento jurí-

ELEIÇÃO CIPA da
COMAU/SBM
Foi realizada no dia 8

de setembro a eleição da
CIPA/2009/2010 da CO-
MAU, prestadora de ser-
viço para empresa SBM.

A direção do Sindicato
parabeniza todos os can-
didatos e se coloca a dis-
posição para qualquer
tipo de dúvidas ou escla-
recimentos.

res teriam o desjejum, nos
horários de 6h20 às 6h45.

Os trabalhadores que
tiverem alguma dúvida ou
reclamação devem pro-
curar o sindicato.

Desrespeito ao trabalhador

PPR 2009 da METALÚRGICA VULCANO
Em reunião realizada para a análise dos itens das metas e critérios do acordo da PPR/

2009, a comissão da PPR e o sindicato avaliaram e aprovaram a elaboração do acordo da
PPR, que será enviado ao sindicato e Ministério do Trabalho para que seja homologado.

Recebemos reclama-

ções da demora na re-

posição dos vales-trans-

porte dos trabalhadores

que são escalados para

os finais de semana.

O sindicato entrou em

contato com o setor res-

ponsável pelo forneci-

mento dos vales, que in-

formou que durante o

 E a empresa garantiu que efetuará o pagamen-
to da diferença do reajuste retroativo no pagamento
do mês de setembro.

GMM - DESJEJUM VALE-TRANSPORTE
mês há um calendário

com as datas da reposi-

ção, mas que é necessá-

rio que os supervisores

mandem a listagem dos

trabalhadores que pres-

taram serviço nos finais

de semana com mais ra-

pidez, para que a repo-

sição seja feita o mais rá-

pido possível.

PAGAMENTO DO  REAJUSTE RETROATIVO

Visite o site do sindicato e conheça os nossos
convênios e as ações do sindicato na luta pelos

direitos dos trabalhadores.

www.sindmetalsf.org.br

dico do Sindicato dos

Metalúrgicos tomará to-

das as providências ju-

rídicas contra este tipo

de desmando destes pa-

trões irresponsáveis.


